
 

 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE 

z dnia 13 maja 2019 r. 

w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej na trasie Wojszki - granica m. Białystok 

zawarte pomiędzy: 

1. Gminą Juchnowiec Kościelny reprezentowaną przez Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny 

– Krzysztofa Marcinowicza 

2. Gminą Zabłudów reprezentowaną przez Burmistrza Zabłudowa – Adama Tomanka zwanymi dalej 

uczestnikami porozumienia 

Na podstawie art. 74 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXI/292/2018 Rady Miejskiej w Zabłudowie 

z dnia 14.02.2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Zabłudów, a Gminą Juchnowiec 

Kościelny dotyczącego organizacji autobusowych przewozów pasażerskich w transporcie drogowym na trasie 

Wojszki – Rzepniki – granica miasta Białegostoku i uchwały nr XXXIV/322/2018 Rady Gminy w Juchnowcu 

Kościelnym z dnia 22.01.2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy gminą Juchnowiec Kościelny, 

a gminą Zabłudów dotyczącego organizacji przewozów osobowych na trasie Wojszki – granica miasta 

Białystok. Zważywszy, że linia komunikacyjna stanowiąca przedmiot porozumienia przebiega przez teren obu 

Gmin, Uczestnicy porozumienia, działając w imieniu społeczności lokalnej, w trosce o trwałe zaspokajanie 

potrzeb w zakresie transportu zbiorowego postanawiają zawrzeć porozumienie międzygminne o następującej 

treści: 

1. Gmina Zabłudów powierza, a Gmina Juchnowiec Kościelny przyjmuje do realizacji część zadań 

własnych Gminy Zabłudów tj. w zakresie organizacji przewozu osób i bagażu komunikacją autobusową na 

trasie Wojszki - granica m. Białegostoku zwanymi dalej Usługami. 

2. Trasa autobusowej linii komunikacyjnej stanowiąca przedmiot niniejszego porozumienia przebiegać 

będzie drogą nr 1484B przez miejscowości Wojszki, Rzepniki, Klewinowo, Janowicze Kol., Kudrycze, 

Skrybicze, Bogdaniec, Halickie, Niewodnica Narg., Solniczki, Stanisławowo /granica miasta Białystok/ 

i obsługiwać będzie wszystkie przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg na których będzie 

wykonywana usługa, ilość kursów zostanie określona po przeprowadzonej procedurze wyłonienia Wykonawcy. 

3. Uczestnicy porozumienia zachowują prawo do wnioskowania zmian w zakresie liczby kursów, przebiegu 

trasy, lokalizacji przystanków i rozkładów jazdy. Zmiany w w/w zakresie wymagają wzajemnych uzgodnień. 

4. Zmiany zakresu Usług mające wpływ na wysokość udziału Gmin w kosztach eksploatacji linii wymaga 

uprzedniego pisemnego uzgodnienia. 

5. Usługi wykonywane będą od dnia określonego w umowie jaka zostanie zawarta przez Gminę 

Juchnowiec Kościelny i Gminę Zabłudów z Wykonawcą (dalej: „Wykonawcą”) wyłonionym w procedurze 

przetargu przeprowadzonego przez Gminę Juchnowiec Kościelny przy współpracy Gminy Zabłudów, zgodnie 

z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych. 
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6. Uczestnicy porozumienia zgodnie ustalają, że koszty związane z organizacją i funkcjonowaniem Usług 

ponosić będą w częściach równych. 

7. Uczestnicy porozumienia zobowiązują się do utrzymania we właściwym stanie, także w okresie 

zimowym, nawierzchni na pętlach autobusowych znajdujących się w zarządzie obu Gmin. 

8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 13 maja 2019 roku. 

9. Porozumienie obowiązywać będzie do dnia 31 maja 2020 roku. Uczestnicy dopuszczają możliwość 

przedłużenia okresu obowiązywania Porozumienia. 

10. Każdy z Uczestników ma prawo do rozwiązania Porozumienia za uprzednim 3 - miesięcznym 

pisemnym wypowiedzeniem, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

11. Gmina Juchnowiec Kościelny i Gmina Zabłudów uprawnione są do wstrzymania wykonywania Usług 

lub rozwiązania Porozumienia w trybie natychmiastowym i bez konieczności jego wypowiadania, jeżeli jedna 

z Gmin opóźni się więcej niż 30 dni z zapłatą kwoty stanowiącej jej udział w kosztach. 

12. Każda z Gmin uprawniona jest do rozwiązania Porozumienia w trybie natychmiastowym jeśli druga 

Gmina dopuści się istotnego naruszenia postanowień Porozumienia i w udzielonym jej dodatkowym 

7 dniowym terminie nie usunie skutków naruszenia i nie przywróci stanu zgodnego z postanowieniami 

Porozumienia. 

13. Rozwiązanie Porozumienia lub wstrzymanie wykonywania Usług nie zwalnia Uczestnika z obowiązku 

rozliczenia się za Usługi już wykonane w ramach niniejszego Porozumienia. 

14. Uprawnienia Gminy wynikające z niniejszego Porozumienia wykonuje organ wykonawczy Gminy. 

15. Zmiany w Porozumieniu wymagają formy pisemnej. 

16. W sprawach nie uregulowanych w Porozumieniu odpowiednie zastosowanie mieć będą przepisy 

Kodeksu cywilnego, prawa przewozowego oraz ustawy o transporcie drogowym. 

17. Gmina Juchnowiec Kościelny zobowiązuje się do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podlaskiego niniejszego Porozumienia oraz ewentualnych przyszłych zmian Porozumienia. 

18. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednakowo brzmiących egzemplarzach, po dwa 

egzemplarze dla każdej ze stron. 

Burmistrz 

Adam Tomanek 

Wójt 

 Krzysztof Marcinowicz 
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